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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER
EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA I – 5 decembrie 2012
COMPER – COMUNICARE, CLASA a VI-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.
Citeşte cu atenţie textele care urmează, apoi bifează în grilă răspunsul corect la întrebările
propuse:
A. Personalitate după numele tău
Vechii greci credeau că numele are puterea de a ne influenţa destinul şi foloseau ca metodă de
predicţie analiza primei litere a prenumelui.
Onomanţia este o artă divinatorie care se bazează pe analiza numelui. Denumirea derivă din
greaca veche, unde onoma înseamnă „nume”, iar manteia – „profeţie”1. Această disciplină era
intens practicată în vremurile de demult cu scopul de a descifra destinul omului şi, uneori, chiar
pentru a-l determina. Primii şi cei mai înflăcăraţi susţinători ai onomanţiei au fost adepţii lui
Pitagora.
De la greci, practica a fost preluată mai târziu de romani, care aveau chiar şi un dicton – „Nomen
omen” – care în traducere liberă ar însemna „Numele atrage soarta”. Aceştia erau atât de convinşi de
puterea numelui de a influenţa mersul lucrurilor, încât au extins aplicaţiile onomanţiei inclusiv asupra
localităţilor.
Una dintre cele mai folosite metode onomantice este analiza primei litere a prenumelui uzual.
Prenumele uzual nu este neapărat cel înscris în cartea de identitate, ci cel cu care ni se adresează
zilnic rudele, prietenii, colegii. Puterea lui de influenţă e foarte mare, iar dintre toate literele care-l
compun, prima are cel mai mare impact. Ea aduce informaţii preţioase despre caracterul şi temperamentul nostru, despre felul în care reacţionăm la stimulii exteriori, la oportunităţile şi obstacolele vieţii.
În linii mari, nota dominantă a reacţiilor poate fi de natură fizică, mentală, emoţională sau
intuitivă. Tind să răspundă:
 fizic – cei ale căror prenume încep cu D, E, F, M, N, O, V, W, X;
 mental – cei ale căror prenume încep cu A, H, J, Q, S, Z;
 emoţional – cei ale căror prenume încep cu B, C, K, L, T, U;
 intuitiv – cei ale căror prenume încep cu G, I, P, R sau Y.
(Articol preluat de pe http://felicias.wordpress.com)
1
profeţie = prezicere, prevestire.
B. Este ziua de 1 ianuarie 1956, iar eu mă aflu cu sania, cu patinele la derdeluş – aşa începe
povestea mea. Am împlinit de curând doisprezece ani şi mă cheamă Veniamin. Numele acesta
neobişnuit i-a făcut pe puştii din oraş să mă privească destul de aiurea, întâi nu le inspiram deloc
încredere şi mă luau în râs zicând, pe bună dreptate, i-auzi, Veniamin! Ce, ăsta-i nume?! Apoi,
când au ajuns să mă cunoască, au început să mă simpatizeze şi numele meu nu le mai părea atât de
bizar. Istoria numelui se trage de la părinţii mei, desigur: pe tata îl cheamă Valeriu Vodă şi s-a
îndrăgostit de o fată pe nume Vera. S-au căsătorit şi au decis să se aşeze cu toată familia lor sub
semnul literei V, literă frumoasă, simbolul victoriei. Când s-a născut primul băiat, în anul de graţie
1937, i-au pus numele Vlad; la un an după el s-a ivit pe lume alt băiat şi i-au spus Victor; în fine,
eu, mezinul, am apărut în timpul războiului, în ’43, şi s-au gândit să mă boteze şi pe mine tot cu un
nume care să aibă în faţă litera V. Le-au venit în minte nume ca Vasile, Valentin, dar nu le-au
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plăcut. Numele de Veniamin l-au fixat luând un calendar ortodox şi hotărând să se oprească la
primul nume cu V care o să le cadă sub ochi. Asta au găsit, numele mucenicului ăstuia... Ei, dar să
nu mă mai încurc în divagaţii de tot soiul (divagaţii poate părea un cuvânt prea preţios pe buzele
unui copil de doisprezece ani; nu şi în cazul meu, care sunt pasionat de cuvinte – citesc dicţionarul
ca pe o carte de basme...)
(Gabriel Chifu, Visul copilului care păşeşte pe zăpadă fără să lase urme)
C. Cât de străin mi-e numele meu,
Nu-i nicio fiinţă pe care s-o cheme astfel,
Nu înţeleg cum şi-a permis să m-aleagă,
Cum m-am închis, de bunăvoie în el.
Poveste stângace – o să plec, o să trec
Şi-o să rămână uzurpator1 în locul meu
Acest cuvânt lipsit pentru mine de sens
Al cărui înţeles, pentru ceilalţi, sunt eu.
(Ana Blandiana, Numele)
1

uzurpator = persoană care îşi însuşeşte în mod necinstit un bun, un drept, o calitate.
I. INIŢIERE

1.

Conform informaţiilor prezentate în textul A:
a. numele nu are nicio influenţă asupra personalităţii omului;
b. vechii greci credeau că numele influenţează destinul;
c. personalitatea omului nu este influenţată de nume, ci de litere;
d. romanii nu au preluat de la greci teoria legăturii dintre nume şi destin.

2.

Onomanţia este:
a. ştiinţa care se ocupă cu studiul omonimelor;
b. o artă care se bazează pe analiza numelui;
c. o ştiinţă practicată în zilele noastre;
d. o disciplină de studiu.

3.

O metodă onomantică este:
a. analiza primei litere a prenumelui uzual;
b. despărţirea în silabe a prenumelui;
c. notarea literelor care compune numele unui om;
d. analiza fonetică a sunetelor care compun prenumele.

4.

Conform concepţiilor onomantice, oamenii ale căror prenume încep cu litera L tind să
reacţioneze:
a. intuitiv;
b. fizic;
c. mental;
d. emoţional.

5.

Se dau următoarele cuvinte: (1) convingători; (2) siguri; (3) preocupaţi; (4) fermi.
Dintre acestea, sunt sinonime potrivite pentru adjectivul subliniat în secvenţa
Aceştia erau atât de convinşi de puterea numelui de a influenţa mersul lucrurilor:
a. 1 şi 2;
b. numai 2;
c. 1 şi 3;
d. 1, 2 şi 3.
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6.

În textul B apare, ca mod de expunere:
a. naraţiunea la persoana I;
b. descrierea de tip portret;
c. naraţiunea la persoana a III-a;
d. dialogul.

7.

Veniamin s-a născut în anul:
a. 1937;
c. 1942;

b. 1956;
d. 1943.

8.

Numele pe care îl poartă personajul:
a. stârneşte admiraţia copiilor din cartier;
b. impune respect celorlalţi copii;
c. stârneşte, la început, batjocura copiilor;
d. este un nume obişnuit, întâlnit frecvent.

9.

Veniamin este pasionat de:
a. cuvinte;
c. studiul semnificaţiei numelor;

b. cifre;
d. lectură.

10. Fac parte din familia lexicală a cuvântului carte toţi termenii din seria:
a. cărticică, cărţulie, calendar, cartier;
b. calendar, cărticică, cărţoi, cărticele;
c. cărticică, cărticea, cărţulie, cărţoi;
d. necarte, cărticele, calendar, cărţoi.
11. Un antonim potrivit pentru cuvântul străin din textul C (Cât de străin mi-e numele meu) este:
a. îndepărtat;
b. neprietenos;
c. renumit;
d. cunoscut.
12. În strofa a doua a textului C verbele sunt, în ordine, la modurile:
a. indicativ, indicativ, indicativ, indicativ;
b. conjunctiv, conjunctiv, conjunctiv, indicativ;
c. indicativ, condiţional-optativ, conjunctiv, indicativ;
d. conjunctiv, indicativ, condiţional-optativ, indicativ.
13. În primul vers al poeziei apare, ca figură de stil:
a. epitetul;
b. enumeraţia;
c. repetiţia;
d. comparaţia.
14. Versul care conţine un adjectiv cu funcţia sintactică de atribut este:
a. Cât de străin mi-e numele meu;
b. Al cărui înţeles, pentru ceilalţi, sunt eu;
c. Poveste stângace – o să plec, o să trec;
d. Nu înţeleg cum şi-a permis să m-aleagă.
15. Pronumele personal subliniat în versul Cum m-am închis, de bunăvoie în el. ţine locul
substantivului:
a. cuvânt;
b. înţeles;
c. nume;
d. loc.
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II. CONSOLIDARE
16. Conform textului A, prima literă a prenumelui uzual:
a. nu are semnificaţie decât dacă este combinată cu celelalte litere;
b. determină aşezarea în ordine alfabetică a oamenilor dintr-un grup;
c. aduce informaţii despre felul în care oamenii reacţionează la stimuli exteriori;
d. poate fi scrisă diferit faţă de celelalte litere care compun prenumele.
17. Cuvântul subliniat în secvenţa Această disciplină era intens practicată în vremurile de demult
s-a format prin:
a. derivare;
b. compunere prin alăturare;
c. compunere prin abreviere;
d. conversiune.
18. Un sinonim al verbului a descifra din textul A (a descifra destinul omului) este:
a. a găsi;
b. a cuprinde;
c. a fixa;
d. a desluşi.
19. Omonimul cuvântului derivă (Denumirea derivă din greaca veche...) din textul A apare în
varianta:
a. Copilul derivă cuvinte de la o rădăcină comună.
b. Cuvântul derivat era corect explicat.
c. Vasul era în derivă de trei zile.
d. Sensul acesta derivă din celălalt.
20. În structura S-au căsătorit şi au decis să se aşeze cu toată familia lor sub semnul literei V,
literă frumoasă, simbolul victoriei. apare, ca figură de stil:
a. repetiţia;
b. epitetul;
c. personificarea;
d. comparaţia.
21. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. sa-ni-a, der-de-luş, a-iu-rea, in-spi-ram;
b. sa-nia, der-de-luş, a-iu-rea, ins-pi-ram;
c. sa-ni-a, der-de-luş, a-iu-rea, ins-pi-ram;
d. sa-nia, de-rde-luş, a-iu-rea, ins-pi-ram.
22. Seria care conţine numai cuvinte cu diftong este:
a. ziua, ianuarie, doisprezece, cheamă;
b. ziua, doisprezece, cunoască, meu;
c. ianuarie, neobişnuit, luau, meu;
d. s-au, le-au, luând, meu.
23. Conform textului B, băiatul a fost numit Veniamin, deoarece:
a. numele putea fi asociat cu „victorie”;
b. iniţiala numelui este aceeaşi cu a mamei lui;
c. iniţiala prenumelui este inspirată de numele unui sfânt din calendarul ortodox;
d. fraţii lui se numeau Victor şi Valeriu.
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III. STANDARD
24. Cuvântul doisprezece s-a format prin:
a. conversiune;
b. derivare;
c. compunere prin subordonare;
d. compunere prin alăturare.
25. În secvenţa Asta au găsit verbul a avea are valoare:
a. copulativă;
b. predicativă;
c. de auxiliar;
d. predicativă şi de auxiliar.
26. În textul C, versul Cât de străin mi-e numele meu... sugerează:
a. imposibilitatea creării unei legături între propria personalitate şi numele purtat;
b. dorinţa înţelegerii semnificaţiei propriului nume;
c. încercarea de a crea o legătură între numele şi destinul propriu;
d. îndepărtarea de realitatea cotidiană.
27. În textul C, versul Nu înţeleg cum şi-a permis să m-aleagă sugerează:
a. libertatea omului de a-şi alege numele;
b. importanţa numelui în definirea personalităţii unui om;
c. lipsa de importanţă a numelui în definirea personalităţii unui om;
d. nemulţumirea omului că nu are puterea de a-şi alege numele.
IV. EXCELENŢĂ
28. Un aspect comun al textelor B şi C este:
a. influenţa numelui asupra viitorului unui om;
b. interesul acordat alegerii numelui de către cel care îl poartă;
c. lipsa de interes a celor din jur pentru numele unei persoane;
d. sugerarea unei legături între nume şi personalitatea celui care îl poartă.
29. În textele A, B şi C apar, în ordine, următoarele cuvinte din câmpul lexical al
substantivului nume:
a. onomanţie, prenume, nume;
b. destin, nume, tânăr;
c. onomanţie, familia, nume;
d. prenume, se cheamă, nume.
30. Textele A, B şi C:
a. prezintă informaţii despre numele oamenilor;
b. includ numeroase figuri de stil referitoare la nume;
c. valorifică aspecte ale realităţii, pe care le transfigurează artistic;
d. prezintă date precise cu privire la un aspect din realitate (textul A) şi
urmăresc să sensibilizeze cititorul (textele B şi C).
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